oSwtADczENtE MAJATK0WE
radnego powiatu

Dluga Koscielna, dnia 05.04.2018 r.
(miejscowoSi)
Uwaga:

osoba skladai4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, srarannego

1.

wypelnienia kaidej z rubryk.

i

zupetnego

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ..nie dotvczv".

2,

- Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiq4ana jest o*re5li6 przynaleinosd poszcz€g6lnych stdadni*dw
majqtkowych' dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrebnego i inajqtku objgtego mali-efsftq wsp6lnosciq
maj4tkowe.
3. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzldelnosci pienie2ne.

4'.

W czesci

A,

o6wiadcz€nia zawa.rte sq inforrnacje jawne, w czg6ci

I

zai infornacje niejawne dotlazqce

adresu zamieszkania skladaiqcego oiwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo6ci.

czEsc A
Ja, ni2ej podpisany(a), Piotr Daniel Wieczorek,
(imiona i nazMsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 11 czeMca 1984r w Warszawie

KonseMator obieKu sportowego w Dlugiej Koscielnej (112 etatu). Trener pilki noznej w klubie SRT Halin6w.
Czlonek Wydziafu Bezpieczehstwa w Mazowieckim ZwiAzku Pilki No2nej. Czlonek iarzqdu tRadny powiatu
Minskiego.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

2l

po

zapoznaniu siQ z przepisami
z_dnia
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno6ci gospodarc-zej prze_z- osoby pelni4ce -ustawy p-ublrf.zne (Dz. u. Nr 106, poz. 679, z 199s i. Nr 113, poz.715 iNr 162,
-tunkcje
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
z 2000 r. Nr 26, poz.306 orcz z 2oo2 r. tti t tg, poz. 9a4 i N;214, poz..t006) oraz
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o. samorzedzie powialowym (az- u. z 2016 r.'poz. g14 z pozn. zm.), zgbdnie

z aft. 25c tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
nowiEce m6j maj4tek odrqbny:

wchodzqcl w sklad mat2efiskiej wsp6lnoSci malqtt<ow;i lu-n sta-

t.

Zasoby pieniQ2ne:

-

Srodki pieniQzne gromadzone w walucie polskiej: 92.0002t

-

wsp6lw+asnos6 maaefska

Srodki pienigzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwotQ:

lt.

1. Dom o powiezchni: 160 m2,

o wartosci: 300 tys zl wraz z dzialkq budowlanq 1 100m2 o wartosci 150 tys zl, tytul
prawny: akt notarialny nr 4981 12017, umo\!,!a darowizny - odfqbnosi majqtkowa

2.

Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy m2, o

3. Gospodarstwo rolne:

wartoSci:

nie dotyczy

fodzaj gospodarstwa: nie doiyczy, powierzchnia:
o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

tytul prawny:

z tego tytutu osiqgnabm(Qram) w roku ubiegrym przych6cr i doch6d w wysokosci:

4.

lnne nleruchomosci:

powiezchnia: budynek gospodarczy o powierzchni

SO m2

o wartosci: 80 tys zl

tytut prawny: akt notarialny

fi

49g1t2017, umowa darowizny

_

odrQbnos6 majetkowa

ilt.
Posiadam udzialry w sp6rkach handrowych
nie dotyczy
udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz

-

100/0

nare2y podad riczbe i emitenta udziar6w:

udzial6w w sp6be:

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

lv.
Posiadam akcje w spdlkach handtowych

_

nale2y poda6 liczbQ i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni210o/o al<cji w sp6lce:
Z tego iytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
V.

Nabylem(am) (nabyl m6j rnatzonek,

bu

z-

wylqczeniem mienia. przynateznego do jego majqtku odrQbnego) od
skar-

Pafistwa, innej pafstwowej. gsoby prawnei, ledioster. sam-orzqorl
komunalnej
pzetargu

-

"ie^d;ild;, ich zwiqzk6w,
pdi;gil zbyciu w drodze

osoby prawnej lub zwiqzku_ metropolitalnegb nastepujace mienie, kt6re
nalezy poda6 opis mienia idatQ nabycia, oci'kogo: nie dotyczy

vt.

l

ProwadzQ dzialalnosd gospodarczq2 (nalezy podad formQ prawnq przedmiot
i
dzialalnosci): nie dolyczy

-

osobiscie
wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiQgnqlem(Qlam) w roku ubiegtym przy6h6d i doch6d
w wysokosci:

2'

zarzqdzam dzialalnosci4 gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnosci
(naleZy podad formQ prawnq i przedmiot clzialalnoscD: nie dotyczy

-

osobiscie
wsp6lnie z innymi osobaml

Z tego

t

utu osiAgnqtem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

vil.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lkD: nie
dotyczy

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
jestem czlonkiem rany nadzorczej (od kiedy):

-Jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnAfi-^m(glam) w roku ubieglym pzych6d i dochod w
wsokosci:
2. W sp6ldzielniach:
nie dotyczy

-

jestem cz.ionkiem zaEAdu (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(qfam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnos6 gospodarczq:

nie dotyczy

-

jestem czlonkiem zanqdu (od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

vill.
Inne. dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajqd, z podaniem
kwot
uzysKiwanych z kazdego tytulu: KonseMator obiektu: doch6d 11865 zl. umowy zle6enie/dzii:io : aoinoc 11
.4t,2 zl.
Dieta ryczaftowa czlonka zarz4duhadnego powiatowego 19.613,gg zl

tx.
Skladniki mienia ruohomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy
p0da6 markQ, modet i rok produkcji): oper insignia sport tourer tomdi zbt r5i -oor{nriose
maieiiowa

x.
zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarz6niem, wlari-e1 wysoiosci;:
nie dotyczy

o^r.ruarf

t swraoomy(a), iZ na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Dluga Ko.6cieha, 05.04.201 8r
(miejscowoed, data)

1

Niewlasciwe skre6li6.
Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinneoo.
3
Nie dotyczy ra'd nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

'

